
 

 

                                           

 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE E IMPLICAÇÃO DE RISCOS 

 
Nome completo: _________________________________________________ Data Nasc.: ____/____/_____   
 
Nacionalidade: ___________________ Nascido em: ______________________ Estado Civil: ____________ 
 
Doc. Ident.: ______________________ Órgão Emissor: ____________ Tipo Sangüíneo: ________________ 
 
CPF / Passaporte nº: ___________________________ Profissão: ___________________________________ 
 
Endereço: _______________________________________________________________ nº _______________  
 
Complemento: __________________ Bairro: _______________________________ CEP: ________________ 
 
Cidade: ________________________________________ Estado: __________ País: ____________________  
 
Tel. Res.: (     ) _________________ Com.: (     ) ________________ Cel.: (     ) _____________________  
 
E-mail: __________________________________________ Site: _____________________________________ 
 
Pessoa para contato em caso de emergência:  
 
Nome: _______________________________________________ Cidade: _____________________________  
Estado: ________ País: ____________________Telefones: (       ) _________________ / ________________ 
 
Estou Responsável pelos(as) menores abaixo identificados(as): (   ) (ANEXO) 
 
 

(Leia atentamente este termo antes de assinar) 
 

Por este documento e em consideração à minha estada e/ou participação em qualquer atividade ou 
modalidade de evento realizada no ECOMUSEU Dr. Agobar Fagundes, CNPJ 09.203.144.0001-10, EU, 
acima identificado, DECLARO sob as penas da Lei que:  

1. ESTOU CIENTE de que o ECOMUSEU DR. AGOBAR FAGUNDES - EDAF encontra-se localizado dentro 
de áreas naturais integrando mata nativa, trilhas, rios, quedas d’agua, pedras escorregadias etc., e que dentro destas 
áreas existem animais selvagens e peçonhentos, bem como, plantas venenosas e carnívoras, sendo que as atividades 
desenvolvidas no entorno do ECOMUSEU DR. AGOBAR FAGUNDES - EDAF podem trazer significativos 
riscos de acidentes à vida e à saúde e que nestas áreas poderão ocorrer situações tais como “cabeças d’água”, choque 
térmico, afogamento, podendo vir a resultar em luxações, torceduras, mordeduras e picadas, podendo causar 
invalidez e até morte, sendo que CONHEÇO que sou o único responsável pela minha própria segurança dentro 
destas áreas, pois nelas ingresso por minha livre e espontânea vontade nesta data; 

2. Antes de assinar este termo de responsabilidade e implicação de riscos, RECEBI todas as informações sobre o 
ECOMUSEU DR. AGOBAR FAGUNDES - EDAF, suas áreas, os riscos de acidentes que me foram clara e 
adequadamente explicadas, inclusive que, em caso de acidente, as condições de atendimento médico e/ou de 
primeiros socorros dependerão da capacidade de atendimento dos órgãos de socorro e resgate (Corpo de Bombeiros, 
SAMU, Defesa Civil, dentre outros) e das condições do local em que eu me encontrar. ASSUMO desta forma, toda e 
qualquer conseqüência pelos meus atos durante a minha permanência dentro das áreas do ECOMUSEU DR. 
AGOBAR FAGUNDES - EDAF estando CIENTE de que, independente de sua gravidade ou urgência, o resgate 
somente ocorrerá quando for possível,  e se  não houver ou resultar risco para mim, e para  equipe de resgate; 

3. SOU maior de 18 (dezoito) anos, responsável pelos meus atos e NÃO SOU portador de nenhuma moléstia, 
doença ou incapacidade, que possa aumentar os riscos nas  atividades desenvolvidas, ou mesmo impedir de realizá-



 

 

                                           

las. RECONHEÇO que estou participando voluntariamente das atividades dentro do ECOMUSEU DR. AGOBAR 
FAGUNDES - EDAF; ASSUMINDO LIVREMENTE TODOS OS RISCOS, CONHECIDOS OU NÃO. 

4. Declaro estar CIENTE de que nas áreas do ECOMUSEU DR. AGOBAR FAGUNDES – EDAF  
É PROIBIDO: 
 

 Portar armas de fogo e similares, inclusive atiradeiras; 

 Portar qualquer tipo de arma branca (faca com mais de 12 cm de lâmina), armadilhas, facões, foices e similares, 
exceto com autorização escrita expedida pelos responsáveis pelo ECOMUSEU Dr. Agobar Fagundes; 

 Acender fogueiras, soltar balões; 

 Caçar, capturar, molestar ou perseguir animais silvestres, bem como, provocar estampidos, emitir gritos e fazer 
qualquer barulho que possam perturbar a fauna local; 

 Coletar plantas, flores e sementes, exceto com autorização escrita expedida pelos responsáveis pelo 
ECOMUSEU DR. AGOBAR FAGUNDES - EDAF; 

 Gravar nomes, datas ou sinais nas pedras, árvores, imóveis, placas ou outros bens pertencentes ao patrimônio 
do ECOMUSEU DR. AGOBAR FAGUNDES - EDAF 

 Acessar áreas proibidas a visitantes sem que haja a expressa autorização pelos responsáveis pelo ECOMUSEU 
DR. AGOBAR FAGUNDES - EDAF; 

 Descartar lixo de qualquer espécie em área/local que a ele não seja devidamente destinado, sendo que todo lixo 
produzido pelo visitante deve, obrigatoriamente, ser por ele recolhido e trazido de volta das áreas visitadas; 

 Deixar de apresentar documento que autoriza sua permanência nas áreas do ECOMUSEU DR. AGOBAR 
FAGUNDES - EDAF, quando solicitado pelos responsáveis ou por agentes de fiscalização; 

 Fazer uso de bebidas alcoólicas, drogas alucinógenas e similares dentro das áreas do ECOMUSEU DR. 
AGOBAR FAGUNDES - EDAF. 

5. ESTOU CIENTE de que sou responsável por prezar pelos bens móveis e imóveis, que compõem o patrimônio 
do ECOMUSEU DR. AGOBAR FAGUNDES - EDAF, ficando responsável por INDENIZAR quaisquer danos 
que eu venha a causar ao patrimônio, móvel ou imóvel, bem como à natureza, de acordo com as avaliações realizadas 
por sua Diretoria Executiva;  

6. COMPROMETO-ME a respeitar todas as normas legais vigentes, sejam elas da esfera  federal, estadual, 
municipal ou interna, ASSUMINDO toda e qualquer conseqüência por meus atos no período de minha estadia, e 
pelos danos materiais e morais que possam advir de minha permanência dentro das áreas do ECOMUSEU DR. 
AGOBAR FAGUNDES – EDAF. Devo respeitar a natureza, em todas as suas formas, e as pessoas, tanto física 
como moralmente, sejam eles participantes, assistentes, organizadores e demais pessoas, reconhecendo desde já estas 
prioridades, e COMPROMETO-ME a, caso observe qualquer perigo durante a minha estadia, informar o mais 
rápido possível aos responsáveis mais próximos; 

7. NENHUM reembolso será requerido por mim, meus herdeiros e meus representantes legais, sendo que ISENTO 
e DESOBRIGO o ECOMUSEU DR. AGOBAR FAGUNDES - EDAF, suas diretorias, seus funcionários sob 
qualquer vínculo, autoridades, agentes ou empregados, bem como, outros participantes e/ou entidades participantes, 
patrocinadores, anunciantes, voluntários, dentre outros, de qualquer responsabilidade legal, com respeito a qualquer e 
todo dano à pessoa ou propriedade, seja por invalidez ou morte. 

8. ESTOU CIENTE que a Instituição ECOMUSEU DR. AGOBAR FAGUNDES – EDAF, NÃO SE 
RESPONSABILIZA por objetos esquecidos ou danificados durante as atividades desenvolvidas no território e 
dependências da Instituição. 

DECLARO que li atentamente este TERMO DE RESPONSABILIDADE E IMPLICAÇÃO DE RISCOS e 
que compreendi seus termos. Entendo que ao assiná-lo estarei assumindo todos os riscos e desistindo de quaisquer 
direitos materiais e morais, o que faço de forma livre e voluntária, sem qualquer coerção, na presença de duas 
testemunhas.  

 



 

 

                                           

 
 
 

 
 
 

Blumenau (SC), _______ de _____________________ de ______. 
 
 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________________ 

 

Nome: ____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Campos de preenchimento da Instituição Ecomuseu Dr. Agobar Fagundes - EDAF 
 
 
 
 
 
Testemunhas 

 

Ass: _______________________________________ 

Nome:______________________________________ 

CPF nº: _____________________________________ 

 

Ass: _______________________________________ 

Nome:______________________________________ 

CPF nº: _____________________________________ 

 

* Este termo tem validade até: ____/____/_____  

Data e horário de saída do Ecomuseu: ___/___/_____ ás ____:____ 

Ciclista (   )  Ônibus (   ) Carro (   )                             Placa do carro:  


